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منظور جديد للمباحثات متعددة األطراف

  جـاد إســحق. د

  

لقد اتخذت الدول العربية قرارا بتجميد المشارآة في المباحثات متعددة األطراف التي قاطعتها سوريا 
ولبنان منذ البداية وتتوالى الجهود الرامية الى إعادة المسيرة السلمية الى الطريق الصحيح من خالل 

جانب اإلسرائيلي الفلسطيني أوال والجانبين اإلسرائيلي السوري إعادة المفاوضات الثنائية على ال
واإلسرائيلي اللبناني الحقًا وستشهد المنطقة خالل الشهور القادمة انفراجا في هذا المجال بعد العديد 
من المكوآيات والمبادرات التوفيقية وستجد األطراف اإلقليمية نفسها سواء عاجال أم آجال مدعوة 

رآة في المباحثات متعددة األطراف بكل زخمها، ومع إدراك ان المباحثات متعددة إلعادة المشا
األطراف هي ليست بديال للمفاوضات الثنائية وإنما مكملة لها فإن إسرائيل قد سعت منذ بداية عملية 

ئد في تحقيق الفوا" المتعددة"مدرآة ألهمية " الثنائية"على حساب " المتعددة"السالم الى التسريع في 
االقتصادية والسياسية إلسرائيل حيث ظهر هذا بشكل جلي في الطروحات اإلسرائيلية في مجموعات 
العمل المختلفة التابعة للمباحثات متعددة األطراف باإلضافة الى المؤتمرات االقتصادية التي عقدت 

  .في الدار البيضاء وعمان ومصر

  

ض العديد من المشاريع اإلقليمية التي تهدف حيث قامت إسرائيل بتسخير طواقم فنية متخصصة لعر
باألساس لخدمة مصالحها ويتضح هذا من الكتب السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

  .حول آفاق التعاون اإلقليمي في الشرق األوسط

  

قليمية أما األطراف العربية فإنها قد عجزت حتى اآلن من تقديم مشاريعها الخاصة او المشاريع اإل
التي تالئم احتياجات الدول العربية وذلك لضعف اإلمكانات البشرية والفنية والتخطيطية باإلضافة 
الى غياب التنسيق العربي، وعليه فقد جيرت المباحثات متعددة األطراف لخدمة إسرائيل أساسا 

  .وبدأت بتوجيه المشاريع اإلقليمية بناء على مصالحها

  

أت تدرآه جميع األطراف العربية المشارآة فإن تجميد المباحثات متعددة أمام هذا الواقع الذي بد
األطراف آان الرد الوحيد أمام الدول العربية غير ان هذا الموقف ال يمكن ان يتصف ببعد النظر 

 1



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   شارع الكاريتاس ،860ب .                       ص

                         بيت لحم ، فلسطين
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

  

أما على الصعيد الفلسطيني فإن المباحثات متعددة األطراف حتى اآلن لم تعد بأي نفع حقيقي باستثناء 
فترة الماضية حيث قامت إسرائيل من خاللها المشارآة في المحافل الدولية التي حرمنا منها طيلة ال

بتقديم المشاريع اإلقليمية التي تتوافق مع مصالحها تارآة الفتات للجانب الفلسطيني فمثال تم حصر 
مشروع تطوير حوض نهر األردن على الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني بمشارآة الواليات المتحدة 

فقط آما ان مشروع قناة البحار تم تحويله الى مسار وسمح للجانب الفلسطيني بالمشارآة آمراقب 
البحر األحمر، البحر الميت إلبعاد الجانب الفلسطيني والخ الخ، في حين ان األراضي الفلسطينية 

  .استهدفت إلقامة مشاريع المواصالت اإلقليمية

  

داد لمنظور ومن هذه المنطلقات فإن على الجانب الفلسطيني العمل فورًا و بشكل حثيث على االع
  :جديد للتعاون اإلقليمي من خالل الخطوات العملية التالية

  .إنشاء مكتب دائم للتعاون اإلقليمي او للمباحثات متعددة األطراف في فلسطين .1
  .تشكيل فرق متخصصة لدراسة المشاريع اإلسرائيلية المقترحة وأبعادها على الجانب الفلسطيني .2
دم مصلحة الطرف الفلسطيني بشكل خاص والجانب العربي تكليف هذه الفرق بإعداد مشاريع تخ .3

  .بشكل عام
االتصال باألطراف العربية وتشكيل لجان متخصصة لبلورة رؤيا عربية للتعاون اإلقليمي وموقف  .4

  .عربي موحد حيال المشاريع اإلسرائيلية
  

ن القيادات آخطوة أولى في االتجاه الصحيح هناك حاجة لعقد ورشة عمل يشارك فهيا عدد مصغر م
السياسية والخبراء المعنيين في مجاالت الطاقة، المياه، البيئة، الزراعة، االقتصاد، السياحة، 

  :المواصالت، االتصاالت يتم فيها ما يلي

 .1  .استعراض المشاريع المقترحة للتعاون اإلقليمي
ات متعددة استعراض آافة النشاطات التي تقوم بها مجموعات العمل المختلفة التابعة للمباحث .2

  .األطراف
تشكيل لجنة توجيهية لهذا العمل ومأسسته بما في ذلك إنشاء المكتب وتشكيل فرق العمل والمتابعة  .3

 .والتمويل
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